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И Н Ф О Р М А Ц И И 

ЗА ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ 
КАНДИДАТИ ВО ПРВ СЕМЕСТАР НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО

УЧЕБНАТА 2022/2023г.

Се известуваат сите кандидати кои во првиот уписен рок за запишување на студенти во 
учебната 2022/2023 година се примени во државна квота и квота со кофинансирање дека на 
12.09.2022 (понеделник) од 10:00 до 16:00 часот и 13.09.2022 година (вторник) од 10:00 до 
14:00 часот ќе се врши запишување на кандидатите. Запишувањето ќе се одвива во дворот на 
факултетот со лично присуство на кандидатите заради потпишување на договори за 
студирање. Сите кандидати треба да ги почитуваат мерките за заштита од Ковид-19, треба да 
практикуваат физичка оддалеченост и задолжнително да носат лична заштитна опрема 
(заштитна маска за уста и нос).  

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат: 

1. Индекс, студентска легитимација и пријавни листови (образец за запишување
семестар и образец ВОИ 20 купени од универзитетска скриптарница)

2. Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5 x 4,5 и една со димензија 2 x 3)
Фотографиите треба да бидат залепени: една на индексот (проѕирната фолија-лепенка
залепете ја преку фотографијата), една на студентската легитимација и една во горниот
лев агол на образецот за запишување семестар.

3. Оригинал документи и тоа:

3.1 Оригинал свидетелства од сите четири години 
3.2 Оригинал диплома за положена државна матура 
3.3 Оригинал извод од матична книга на родените (не мора да е нов) 
3.4 Оригинал документ за државјанство (уверение или решение) 
3.5 Оригинал А1 образец (купен од универзитетска скриптарница, поднесен при 

електронското пријавување) 

3.6 Интерен пријавен лист и универзитетски пријавен лист од (отпечатени од

Iknow системот и потпишани од кандидатот, поднесени при електронското 
пријавување) 
3.7 Изјава за веродостојност и точност на поднесените документи (отпечатена од 
Iknow системот и потпишана од кандидатот, поднесена при електронското 
пријавување) Iknow системот и потпишана од кандидатот, поднесена при 
електронското пријавување) 
3.8 Изјава за согласност за лични податоци (отпечатена од Iknow системот и  
потпишана од кандидатот, поднесена при електронското пријавување)
3.9 Изјава за национална припадност (доколку е различна од македонска, 
отпечатена од Iknow системот и потпишана од кандидатот, поднесена при 
електронското пријавување) 



4. Оригиналните уплати кои беа поднесени при електронското пријавување (500 денари
на жиро сметката на факултет и 50 денари административна такса)

5. Потврда за уплатени 750 денари за информатички, културни и спортски активности
на студентите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Надоместокот од
750,00 денари го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти
(вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање,
по разни основи). Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година,
при запишувањето на зимскиот семестар:

Цел на дознака: ИКСА на УКИМ, Архитектонски факултет - Скопје 
Назив на примачот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 
Банка на примачот: Н.Б.Р.М 
Сметка: 100000000063095 
Сметка на буџетски корисник: 1600103689 – 788 - 18 
Приходна шифра и програма: 723012 41 2 

6. Потврда за уплатени 300,00 денари за материјални трошоци:

Цел на дознака: покривање на материјални трошоци 
Назив на примачот: Буџет на РМ, Архитектонски факултет Скопје 
Банка на примачот: Н.Б.Р.М 
Сметка: 100000000063095 
Сметка на буџетски корисник: 1600104200 – 788 - 12 
Приходна шифра и програма: 723019 – 41 – 2 

7. Потврда за уплатени 100 евра во денарска противвредност според среден курс на
Народна банка на денот на уплата – за студенти запишани во државна квота:

Цел на дознака: запишување на семестар со партиципација/државна квота 
Назив на примачот: Буџет на РМ, Архитектонски факултет Скопје 
Банка на примачот: Н.Б.Р.М 
Сметка: 100000000063095 
Сметка на буџетски корисник: 1600104200 – 788 - 12 
Приходна шифра и програма: 723012 – 41 – 2 

8. Потврда за уплатени 200 евра во денарска противвредност според среден курс на
Народна банка на денот на уплата – за студенти запишани во квота со кофинансирање:

Цел на дознака: запишување на семестар со школарина/кофинансирање 
Назив на примачот: Буџет на РМ, Архитектонски факултет Скопје 
Банка на примачот: Н.Б.Р.М 
Сметка: 100000000063095 
Сметка на буџетски корисник: 1600104200 – 788 - 12 
Приходна шифра и програма: 723012 – 41 – 2 

Сите документи да бидат поредени по горенаведениот редослед. 

Индексот, студентската легитимација и обрасците за запишување семестар и 
статистичкиот образец „ВОИ 20“ треба да бидат уредно пополнети со податоци на примените 
кандидати.  

На првата страна од индексот студентите: 

- Пополнуваат „име и седиште на единицата“: Архитектонски факултет - Скопје
- не го пополнуваат полето „Досие бр.“ (го доделува и пополнува факултетот)
- не го пополнуваат полето „Матичен број“



- ги пополнуваат сите останати полиња со лични податоци
- во полето „студиска програма“ запишуваат интегрирани петгодишни студии од прв и втор
циклус по архитектура)
- полето „насока/оддел/модул“ не се пополнува
- кај „Датум на запишување“ треба да стои: 01.10.2022

Втората страна студентите ја пополнуваат со предметите од прв семестар  и тоа во следните 
полиња: 

Предмет Статус на 
предметот 
(З/И) 

Број на часови ЕКТС кредити 

Архитектонско 
студио 1 

И 0+6 8 

Архитектонско 
проектирање 1 

З 2+2 4 

Архитектонски 
конструкции 1 

З 2+2 4 

Принципи на 
статика 

З 1+2 3 

Ликовно 
изразување 

З 1+2 2 

Нацртна 
геометрија 

З 2+2 4 

Математика З 2+1 3 

Студентите во индексот ќе допишат уште два изборни предмети кои дополнително ќе бидат 
одбрани со анкета по запишувањето. 

Студентите НЕ ГО ПОПОЛНУВААТ полето „Наставник/Потпис за остварени обврски“  
(тоа е поле каде наставниците ги ставаат своите потписи на крајот од семестарот за 
остварените обврски на студентот), како и полето „сесија“ (датум / оцена / потпис) и 
„забелешка“.  

На образецот за запишување семестар студентите ги запишуваат предметите, фондот на 
часовите и наставниците: 

Код Предмет Фонд на 
часови 

Наставник 

ИС.1.1 Архитектонско студио 1 0+6 Проф. д-р Митко Хаџи Пуља 
1.12.2 Архитектонско 

проектирање 1 
2+2 Вонр. проф. д-р Марија Мано 

Велевска 
1.12.3 Архитектонски 

конструкции 1 
2+2 Вонр. проф. д-р Александар

Петровски 
1.1.4 Принципи на статика 1+2 Проф. д-р Ана Тромбева 

Гаврилоска 
1.12.9 Ликовно изразување 1+2 Проф. м-р Елизабета 

Аврамовска 
1.12.10 Нацртна геометрија 2+2 Вонр. проф. д-р Бојан 

Каранаков 
1.1.12 Математика 2+1 Проф. д-р Љупчо Настовски 

СИТЕ КАНДИДАТИ КОИ НЕМА ДА ИЗВРШАТ ЗАПИШУВАЊЕ ВО 
ПРЕДВИДЕНИТЕ РОКОВИ ЌЕ СЕ СМЕТА ДЕКА СЕ ОТКАЖУВААТ ОД МЕСТОТО! 




